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IV NIEDZIELA ADWENTU 

ŻYCZENIA  

BOŻONARODZENIOWE 

 

W tym radosnym, świątecz-

nym czasie, pragniemy Wam 

Kochani Parafianie, Waszym 

Rodzinom oraz wszystkim 

Gościom spędzającym święta 

w tej wspólnocie złożyć naj-

serdeczniejsze życzenia. 

Niech znak Bożej miłości ob-

jawiony w tajemnicy Wciele-

nia, pozwala Wam wszystkim  

z niegasnącą nadzieją iść 

przez życie we wspólnocie 

otwartych serc. Niech Dobry 

Bóg, który do Was przycho-

dzi, darzy zdrowiem, spoko-

jem i radością, niech otacza 

obfitością swych łask.  

W świątecznym czasie 

szczególnie gorąco prosimy  

o łaski dla tych, którzy są 

chorzy, samotni, borykają się 

z problemami bezrobocia, 

ubóstwa, których serca wy-

pełnia lęk i niepewność jutra. 

Niech oni najmocniej  

doświadczają nieprzebranej 

Bożej dobroci. 
Ks. Kustosz Jerzy Uchman 

proboszcz 

ks. Mariusz Fijałkiewicz 

wikariusz 

ks. Grzegorz Wolan 

wikariusz 

Ks. Prałat Aleksander Radoń 

EWANGELIA (Łk 1,26-38) 

  W szóstym miesiącu posłał 

Bóg anioła Gabriela do miasta w Gali-

lei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 

poślubionej mężowi, imieniem Józef,  

z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię 

Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan  

z Tobą, <błogosławiona jesteś między 

niewiastami>. Ona zmieszała się na te 

słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 

to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 

Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz  

i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. Będzie On wielki i będzie na-

zwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 

da Mu tron Jego praojca, Dawida. Bę-

dzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca. Na to Maryja rzekła do anioła: 

Jakże się to stanie, skoro nie znam mę-

ża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Świę-

ty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 

osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 

narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już  

w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto 

Ja służebnica Pańska, niech Mi się sta-

nie według twego słowa! Wtedy odszedł 

od Niej anioł.  

KĄTEM OKA 

Rodzi się Bóg 
  Gdy wróciłam dzisiaj do domu 

zerknęłam do skrzynki pocztowej. Czekam 

na wysłaną do mnie kartkę świąteczną. Jest 

wyjątkowa i nie tylko przez życzenia w niej 

zawarte, ale dlatego, że zrobiona jest  

w domu. Można dzisiaj kupić przepiękne 

kartki i chyba ludzie wracają do ich wysyła-

nia, tak słyszałam na poczcie, ale mimo to  

ktoś siada i sam robi kartkę. Trzeba bardzo 

kochać Boże Narodzenie i ludzi, żeby po-

święcić czas i włożyć tyle pracy. 

  Osoba, która wysłała mi karteczkę 

powiedziała: może nie jest najpiękniejsza, 

ale jest w niej moje serce. A ja odpowiedzia-

łam, że ja też nie patrzę na nią oczami, ale 

sercem. Wszystko jest piękne, gdy patrzymy 

sercem.  

  Zawsze myślę, że człowiek, który 

cieszy się drobiazgami jest szczęśliwy. 

Dobrze, jeżeli to umiemy i uczymy tego 

dzieci. Dałam wczoraj mojej cioci coś, co 

sama zrobiłam. Bardzo się ucieszyła, a ja 

jeszcze bardziej. Miło jest sprawiać ludziom 

radość i miło, gdy wiedzą, że się o nich 

pamięta. 

  Przyszła dzisiaj do mnie pewna 

kobieta, wyglądała bardzo źle. W domu ma 

syna alkoholika, który bywa agresywny. 

Poczułam jej cierpienie i pomyślałam, że 

świat byłby lepszy, gdybyśmy patrzyli na 

siebie  sercem.  

  Ostatnio gdzieś przeczytałam, że 

nieważne co pod choinką, ale kto wokół niej. 

Często stajemy przy wigilijnym stole skłó-

ceni, ale trzeba się pojawić, żeby rodzicom 

nie robić przykrości. Moja koleżanka miesz-

ka za granicą i mówiła mi ostatnio, że nie 

przyjeżdża na Boże Narodzenie, bo brat  

z siostrą nie żyją ze sobą w zgodzie i ona jest 

między młotem a kowadłem. Kiedyś pewien 

człowiek wyciągnął do mnie rękę na zgodę 

w drodze na Pasterce. To był wspaniały 

moment. Wielu z nas nie zrobiło tego nigdy. 

Gdzie nasze serca? 

  Za moment narodzi się Jezus, Bóg 

miłości, pokoju i pojednań. Czy Boże Naro-
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dzenie znowu będzie bezowocne? Będę 

prosić Dzieciątko o łaskę nawrócenia dla nas 

i odwagę żeby zmienić swoje życie. Będę 

prosić, żeby syn udręczonej kobiety przestał 

pić i o cuda, bez których świat zginie. Rodzi 

się mój Bóg – jestem szczęśliwa.         Jola 
 

Święta najpiękniejsze, 

święta najbardziej  

koszmarne … 
 
  Mam wrażenie, że bardzo rzadko  

o tym się mówi. Stwierdzenie, że Boże 

Narodzenie, czy poprzedzający tę uroczy-

stość wieczór wigilijny, to najgorszy dzień  

w roku, zakrawa wręcz na bluźnierstwo i jest 

wysoce nieakceptowalne społecznie. Jednak 

dla wielu ludzi czas Bożego Narodzenia to 

koszmar, bo jest to nie tylko okres radosnych 

uroczystości religijnych, ale także powrotu 

do miejsc i sytuacji najbardziej bolesnych... 

Świąteczna, rodzinna sielanka 

Żłóbek, sianko, mały Jezusek, Najświętsza 

Panienka, choinka, kolędy, potrawy wigilij-

ne, opłatek, życzenia to podstawowe „skład-

niki” świąt Bożego Narodzenia. To również 

obrazy, którymi posługuje się machina mar-

ketingowa napędzająca przedświąteczne 

zakupy, a także silnie zakorzeniony, wręcz 

niemożliwy do pokonania stereotyp definiu-

jący przeżywanie ostatnich dni grudnia. Bo 

przecież to najbardziej rodzinne święta, 

najpiękniejsze, mimo mrozu pełne ciepła, bo 

cała rodzina w miłości i radości spotyka się 

przy wspólnym, wigilijnym stole. Tak ma 

być i nie może być inaczej. A jeśli nie jest, 

trzeba zrobić wszystko, aby tradycji stało się 

zadość. Ciekawe, że nawet mainstreamowe 

media, które przez jedenaście miesięcy  

w roku robią niemal wszystko, żeby rozbić  

i poniżyć rodzinę, zwłaszcza rozumianą po 

chrześcijańsku, przez te kilka tygodni przed 

świętami zmieniają się w piewców piękna 

ogniska domowego. 

Hipokryzja 
Wigilia i Boże Narodzenie to najpiękniejsze 

święta dla tych, którzy mają piękne rodziny, 

albo przynajmniej wspomnienie takiej at-

mosfery, o której tak głośno wokoło i choć-

by minimalne środki aby próbować ją od-

tworzyć. Biorąc jednak pod uwagę, że ciągle 

rośnie liczba rozwodów, że wiele rodzin 

wokół nas to rodziny dotknięte przez alkoho-

lizm, fizyczną lub psychiczną przemoc lub 

inne czynniki klasyfikujące je jako dysfunk-

cyjne, trzeba powiedzieć, że osób, dla któ-

rych święta są koszmarem jest wokół nas 

mnóstwo. Czy członkowie takich rodzin 

czekają z radością na święta? Częściej ad-

wentowemu oczekiwaniu towarzyszy nara-

stające napięcie, frustracja, niechęć lub lęk. 

Jak spojrzeć w oczy tym, którzy zadali bądź 

wciąż zadają ból i którym tak trudno przeba-

czyć? Jak łamać się opłatkiem z bliskimi, 

którzy nigdy nie widzą w sobie winy,  

a w innych wokół – zawsze? Jak spędzić  

z nimi kilka dni na serdecznych rozmowach, 

które nijak się nie kleją, bo już od lat nie 

mamy sobie nic do powiedzenia?  

Dylematy 
Rzeczywiście bywa nieraz tak, że świąteczna 

atmosfera otwiera serca ludzi skonfliktowa-

nych ze sobą i dzielenie się opłatkiem, 

wspólnie spędzony czas, jest okazją do 

pojednania i przywrócenia pokoju w rodzi-

nie. Dzieje się tak jednak na ogół tylko 

wtedy, gdy ludzie są na tyle dojrzali, żeby 

rozwiązać problemy, wyjaśnić nieporozu-

mienia, uznać swój błąd. To sytuacje, kiedy 

rany nie są jeszcze głębokie. Niestety  

w wielu wypadkach problemy są zbyt po-

ważne i trwają aż nazbyt długo, aby mógł je 

rozwiązać jeden wigilijny wieczór. I wtedy 

pojawiają się dylematy: co robić? Trwać  

w tej farsie czy z nią walczyć? Zostać  

i znowu cierpieć czy uciekać? Niewielu ma 

odwagę przeciwstawić się swoim bliskim. 

Bywa, że wybierają najbardziej niefortunną 

formę reakcji, agresję przeciw wszystkim 

podtrzymującym świąteczne zakłamanie. 

Nieraz wybierają inną opcję - ucieczkę, 

odcięcie się. W jednym i drugim przypadku 

odpowiedzią jest zazwyczaj rodzinny ostra-

cyzm, wykluczenie, napiętnowanie. Mało 

kto ma siłę udźwignąć ciężar bycia „tym 

złym, nieczułym, niewdzięcznym, egoistą”. 

Większość osób z dotkniętych patologią 

rodzin znosi puste tradycyjne rytuały pokor-

nie i milcząco, a święta przeradzają się  

w kolejną psychiczną przemoc w majestacie 

religii nowonarodzonego Boga, wiary 

przodków i ojczystych tradycji. 

Co można zrobić? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa prze-

de wszystkim z uwagi na siłę głęboko zako-

rzenionych tradycji, jeszcze raz powtórzę – 

dobrych tradycji, jeśli ktoś ma zdrową, 

kochającą się rodzinę. Decyzja należy prze-

de wszystkim do osób dotkniętych cierpie-

niem przez swoje rodziny. Nieraz nie ma 

innego wyjścia jak, bez zbędnej agresji, 

postawić swoim krewnym granice bądź 

rezygnując ze wspólnych świąt, bądź, co 

trudniejsze, nie dać narzucić sobie takiego 

sposobu ich przeżywania, który jest nie do 

zaakceptowania, zdecydować w czym chcę, 

a w czym nie chcę uczestniczyć. Oczywiście 

można też zaproponować zmiany, bo prze-

cież tradycja nie jest dogmatem wiary  

i w różnych krajach są odmienne zwyczaje 

bożonarodzeniowe, ale nie byłbym w tym 

względzie przesadnym optymistą. Spodzie-

wałbym się bardziej krytyki i odrzucenia 

nowatorskich pomysłów, niż ich akceptacji. 

Co możemy zrobić wszyscy? Przede wszyst-

kim zdać sobie sprawę, że dla wielu osób 

wokół nas święta Bożego Narodzenia to 

najbardziej koszmarny czas w roku. Te 

osoby potrzebują przynajmniej jakiegoś 

wsparcia, zrozumienia, niekoniecznie do-

brych rad i pouczeń. Dobrze byłoby mieć 

otwarte oczy i nie zamknąć się w swojej 

sielance, jeśli komuś poszczęściło się i ma 

zdrową, normalną rodzinę. Może pusty talerz 

przy wigilijnym stole, nieraz będący tylko 

nomen omen pustą tradycją, jest właśnie dla 

nich? Nie dla mitycznych jeszcze w Polsce 

imigrantów lub bezdomnych pielgrzymów, 

którzy jakoś nie pukają masowo do naszych 

drzwi, ale właśnie dla uciekinierów od do-

mowej, bolesnej hipokryzji, których trzeba 

najpierw dostrzec, poznać, otoczyć szacun-

kiem i dyskretnie złożyć propozycję zajęcia 

miejsca przy przygotowanym z myślą o nich 

pustym talerzu?                     Wesołych Świąt 

ks. Grzegorz Szczygieł MS 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 

24.12 

6:00 1) ++ Stanisław i Teresa Bek – od syna 

z rodziną 

10:00 1) ++ Stanisława (17 r. śm.) i Stani-

sław Wójcik  

2) + Władysława Lepucka – greg. 

3) + Józefa Gwiżdż w 9 r. śm. i Józef 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

rodziny Lechwar z Filadelfii 

11:30 1) Za Parafian 

 

PONIEDZIAŁEK 

25.12 BOŻE NARODZENIE 

00:00 1) + Józef Musiał w 17 r. śm. 

2) ++ Stanisław, Anna, Henryk Budziak 

3) ++ Mieczysław Delimata i rodzice  

z obydwu stron 

4) + Władysława Lepucka – greg. 

5) ++ Stanisław Ogorzałek w 12 r. śm.  

i Kazimiera 

Poza parafią: ++ Helena i Zygmunt Goleń 

oraz Teresa i Stanisław Mazur 

7:00 1) + Jan Michalski – od córki Moniki  

z zięciem i wnuczką 

10:00 1) + Joanna Pisz w 27 r. śm. 

2) ++ Henryk, Józefa i Franciszek 

Poza parafią: + Joanna Zychowicz – od 

rodziny Zajdel z Krosna 

11:30 1) Za Parafian 

 

WTOREK 

26.12 Święto św. Szczepana 

7:00 1) ++ Stefania, Władysław 

10:00 1) ++ Jan Bigos (27 r. śm) i zmarli 

rodzice 

2) ++ Józefa Ciereszyńska i Aleksander 

3) + Władysława Lepucka – greg. 

Poza parafią: + Bożena Bara – od rodziny 

Psików 

+ Joanna Zychowicz – od rodziny Winiar-

skich z Gogołowa 

11:30 1) Dziękczynna w 25 rocz. ślubu 

Elżbiety i Sławomira 

2 + Marian Pac w 17 r. śm. 

3) ++ Maria i Zdzisław Rozpara 

 

ŚRODA 

27.12 
7:00 1) + Władysława Lepucka – greg. 

2) + Józefa Wyderka – od grupy X z Tar-

nowca 

3) + Genowefa Lawera – od wnuka Włady-

sława z synem 

17:00 1) Za ofiarodawców 

2) + Tadeusz Wojnarowicz 

3) Dziękczynna za 40 lat sakramentu mał-

żeństwa Jerzego i Małgorzaty,  

z prośbą o Boże bł. i opiekę MBT na dalsze 

życie 
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Poza parafią: + Bożena Bara – od Renaty  

i Łukasza Gąsior 

+ Joanna Zychowicz – od sióstr różańco-

wych 

CZWARTEK 

28.12 

7:00 1) + Władysława Lepucka – greg. 

2) + Józefa Wyderka – od grupy X z Tar-

nowca 

3) + Genowefa Lawera – od córki Alicji  

z mężem 

17:00 1) + Wiesława (ona) Grzyb w 11 r. 

śm. 

2) ++ Matylda i Aleksander Tomasik 

Poza parafią: + Bożena Bara – od Tomasza  

i Łukasza Wiśniowskich 

+ Joanna Zychowicz – od Łopatkiewiczów 

 

PIĄTEK 

29.12 

7:00 1) + Władysława Lepucka – greg. 

2) + Grzegorz Świdrak – od siostry Eli  

z rodziną 

3) + Bożena Bara – od męża 

17:00 1) + Józefa Wyderka – od rodziny 

Kozickich z Grobli 

2) + Genowefa Lawera – od szwagra Józefa 

z rodziną 

Poza parafią: + Bożena Bara – od byłych  

i obecnych pracowników firmy Żwir –Bet 

+ Joanna Zychowicz – od koleżanek Pan-

kiewicz i Kubacka 

 

SOBOTA 

30.12 

7:00 1) + Józefa Wyderka – od Ewy i Stani-

sława Syzdek 

2) + Grzegorz Świdrak – od siostry Joanny  

z mężem 

3) + Bożena Bara – od syna 

17:00 1) + Władysława Lepucka – zakoń-

czenie greg. 

2) + Genowefa Lawera – od siostrzenicy 

Lucyny z rodziną 

Poza parafią: + Bożena Bara – od kolegów  

i koleżanek Tomka 

+ Joanna Zychowicz – od Janików z Krosna 

– Polanka 

KTO? GDZIE? KIEDY? 

Kto ? 

W tym nieco zabieganym tygodniu przed-

świątecznym, zadzwonił telefon, w słuchaw-

ce usłyszałam znajomy głos i życzenia: 

„radości z faktu narodzin Boga”. Te proste 

życzenia podziałały na mnie tak, że w na-

dziei usłyszenia czegoś więcej, zamieniłam 

się w słuch, w telefonie nie było jednak 

dalszego ciągu. Po chwili uświadomiłam 

sobie – Bóg się rodzi – poprzez słabe, bez-

bronne niemowlę, narodził się z ciała po to , 

abyśmy my mogli narodzić się z ducha. 

Gdzie ? 
„Swoi go nie przyjęli”. Słowa św. Jana, 

sugerują ze miejscem narodzin Boga jest tak 

naprawdę ludzkie serce. To ono go przyjmu-

je lub nie. Dlaczego nie przyjmuje? Bo może 

spodziewa się Boga innego, bo może mu się 

nie opłaca dać miejsce Bogu, który nic mu 

nie załatwia, tylko ciągle coś potrzebuje?  

A może to serce jest zamknięte jak obręcz, 

pełne pychy, podejrzliwości, przywiązania 

do grzechów. A Jezus – Słowo Wcielone nie 

gardzi żłóbkiem i stajnią, jemu zależy na 

każdym z nas, każdego oświeca i kocha. 

Kiedy? 

Narodziny Chrystusa, to przełom w całej 

historii ludzkości i w historii zbawienia. 

Podczas gdy historycy spierają się czy  

w grudniu, czy w czerwcu, my wiemy, że od 

daty jego narodzin liczymy upływający czas 

nowej ery. 

No to kiedy? 

Św. Matka Teresa z Kalkuty – mówi: „Zaw-

sze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 

i wyciągasz do niego ręce, kiedy milkniesz 

by drugiego wysłuchać, kiedy dajesz trochę 

nadziei, kiedy w pokorze rozpoznasz jak 

wielka jest twoja słabość, zawsze ilekroć 

pozwolisz by Bóg pokochał innych przez 

ciebie. ZAWSZE WTEDY JEST BOŻE 

NARODZENIE” i tego życzmy sobie wza-

jemnie.                                             Teresa  

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dzisiaj Wigilia Uroczystości Bożego 

Narodzenia. Zwyczajowo powstrzymujemy 

się od pokarmów mięsnych. Msze św.  

o 6:00, 10:00 i 11:30, we Wrocance o 8:30. 

Pasterka we Wrocance o 22:00, w Sanktua-

rium o 24:00. Składka z Pasterki na Fundusz 

Obrony Życia. O 23:30 młodzież zaprasza na 

modlitewne czuwanie przed Pasterką. Od 

dziś aż do 1 stycznia do komunii św. pod-

chodzimy procesyjnie i przyjmujemy na 

stojąco. 

2. W poniedziałek (25.XII) Uroczystość 

Narodzenia Pańskiego. Msze św. o 7:00, 

10:00 i 11:30, we Wrocance o 8:30.     

3. We wtorek (26.XII) Święto św. Szczepana 

– pierwszego męczennika za Chrystusową 

prawdę. Msze św. o 7:00, 10:00 i 11:30, we 

Wrocance o 8:30; błogosławieństwo owsa. 

Składka na Instytut Teologiczno-Pastoralny 

w Rzeszowie. Przed kościołem świąteczna 

zbiórka do puszek na leczenie chorego 

dziecka z Brzezówki. Prosimy jak zawsze  

o dary serca i wsparcie modlitewne. Bóg 

zapłać za zrozumienie.    

4. W środę (27.XII) Święto św. Jana Ewan-

gelisty, po Mszach św. błogosławieństwo 

wina. W tym dniu swoje imieniny obchodzi 

nasz ks. bp Ordynariusz Jan Wątroba – 

pamiętajmy o nim w modlitwach.   

5. W przyszłą niedzielę Święto Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Liturgię 

słowa poprowadzi Ruch Domowego Kościo-

ła. Po Mszach św. błogosławieństwo rodzin. 

Zakończenie roku kalendarzowego 2017 na 

każdej Mszy świętej. O godz. 16:00 Nie-

szpory.  

6. W przyszłą niedzielę przed Mszami św. 

będziemy śpiewać kolędy – zapraszamy do 

modlitwy i śpiewu.   

7. Odwiedziny Parafian – wizyta duszpaster-

ska (odczytać z dodatkowej kartki). Prosimy  

w miarę możliwości o obecność domowni-

ków, tradycyjnie przygotujmy krzyż, wodę 

święconą, kropidło, Pismo Święte, dzieci – 

zeszyty do religii, młodzież – indeksy. 

Chcemy spotkać się z Parafianami w do-

mach, wspólnie pomodlić się, udzielić bło-

gosławieństwa, porozmawiać o duszpaster-

stwie, pracach przy Sanktuarium. Prosimy 

radnych lub grupowych o przyjechanie po 

ministrantów i księdza 15 min. wcześniej.    

8. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 5, 6 

i 7 z Tarnowca, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę.  

W sobotę na godz. 8:00 prosimy gr. 8 i 9  

z Tarnowca.  

9. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej. Wydanie świąteczne „Niedzieli” 

10 zł. Za ławkami gazetka parafialna.  

W zakrystii „Znak łaski”. ks. Proboszcz 

 

Obrzęd wieczerzy wigilijnej 

w rodzinie 

Pamiętajmy o tym, że wieczerza 

wigilijna ma charakter religijny  

i w takim duchu, duchu jedności, 

wspólnoty i miłości powinniśmy ją 

przeżywać. Zapraszam więc do za-

poznania się z jej przebiegiem. 

1. Zapalenie świecy: Na stół wigilijny 

pod obrus wkłada się garść siana, 

stawia się talerz z opłatkiem, potrawy 

wigilijne oraz świecę. Ojciec lub mat-

ka, zapalając ją, mówi: Światło Chry-

stusa. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech 

będą dzięki. 

Prowadzący: W imię Ojca i Syna  

i Ducha Świętego. 

Wszyscy: Amen. 

Wprowadzenie: Dwa tysiące lat temu 

przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn 

Boży, rodząc się w stajence betlejem-

skiej jako bezbronne Dziecię. Opowia-

da nam o tym Ewangelia. Stojąc, wy-

słuchajmy z wiarą słów Ewangelii 

opisującej to najradośniejsze dla całej 

ludzkości wydarzenie narodzin Syna 

Bożego Jezusa Chrystusa. 

2. Lektura Ewangelii (Łk 2, 1- 14) 

Z Ewangelii według św. Łukasza:  

«W owym czasie wyszło rozporządze-

nie Cezara Augusta, żeby przeprowa-

dzić spis ludności w całym państwie. 

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 

gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 

Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 

zapisać, każdy do swego miasta. Udał 
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się także Józef z Galilei, z miasta Na-

zaret, do Judei, do miasta Dawidowe-

go, zwanego Betlejem, ponieważ po-

chodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 

która była brzemienna. Kiedy tam 

przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Porodziła swego pierwo-

rodnego Syna, owinęła Go w pieluszki  

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 

nich miejsca w gospodzie. W tej samej 

okolicy przebywali w polu pasterze  

i trzymali straż nocną nad swoją trzo-

dą. Naraz stanął przy nich anioł Pański 

i chwała Pańska zewsząd ich oświeci-

ła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz 

anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! 

Oto zwiastuję wam radość wielką, 

która będzie udziałem całego narodu: 

dziś w mieście Dawida narodził się 

wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 

Pan. A to będzie znakiem dla was: 

znajdziecie Niemowlę, owinięte w pie-

luszki i leżące w żłobie». I nagle przy-

łączyło się do anioła mnóstwo zastę-

pów niebieskich, które wielbiły Boga 

słowami: Chwała Bogu na wysoko-

ściach, a na ziemi pokój ludziom do-

brej woli». 

Po Ewangelii zaśpiewajmy kolędę: 

Wśród nocnej ciszy... 

3. Wspólne prośby 

Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny 

odmawia niżej podane prośby: 

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej 

godzinie wychwalamy Cię i dziękuje-

my za noc, w której posłałeś nam swo-

jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego 

Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię: 

– Udziel naszej rodzinie daru miłości, 

zgody i pokoju. Wysłuchaj nas, Panie! 

– Obdarz także naszych sąsiadów, 

przyjaciół i znajomych pokojem tej 

nocy. Wysłuchaj nas, Panie! 

– Wszystkich opuszczonych, samot-

nych, chorych, biednych i głodnych na 

całym świecie pociesz i umocnij Dobrą 

Nowiną tej Świętej Nocy. Wysłuchaj 

nas, Panie! 

- Naszych zmarłych bliskich i znajo-

mych (tu wymieniamy imiona) obdarz 

szczęściem i światłem Twej chwały. 

Wysłuchaj nas, Panie! 

Wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską: 

Ojcze nasz... 

Ojciec lub matka albo ktoś z rodzi-

ny:Panie Jezu Chryste, który w dzisiej-

szą noc przyszedłeś na świat rodząc się  

w grocie betlejemskiej z Najświętszej 

Maryi Panny, przyniosłeś pokój całe-

mu światu i uświęciłeś życie rodzinne, 

pozostań w naszej rodzinie i zespól ją 

więzami Twojej miłości, a słowo Two-

je niech w nas przebywa z całym swym 

bogactwem. Który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. Amen. 

4. Dzielenie się opłatkiem Głowa 

rodziny rozpoczyna dzielenie się opłat-

kiem tymi lub innymi słowami: Panie 

Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc 

zajaśniała blaskiem prawdziwej świa-

tłości Twojego Syna; spraw, abyśmy 

jaśnieli blaskiem Twojej światłości w 

naszym codziennym postępowaniu. 

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi 

będziemy się dzielić zwyczajem na-

szych ojców i naucz nas dzielić się 

życzliwością z każdym człowiekiem. 

Obdarz nas wszystkich Twoim poko-

jem, abyśmy wspólnie sławili Twoją 

ojcowską dobroć. Dzieląc się opłat-

kiem, przebaczamy sobie wzajemne 

urazy i składamy życzenia. 

5. Wieczerza: Przed posiłkiem naj-

starszy z Rodziny odmawia modlitwę: - 

Pobłogosław Panie Boże nas, te po-

karmy i tych, którzy je przygotowywa-

li, na pamiątkę Narodzenia Twego 

Syna Jednorodzonego, a Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa. Amen. 

W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewaj-

my kolędy. Dziadkowie i rodzice niech 

opowiadają dzieciom o przeżyciach ze 

swego dzieciństwa i przekazują im 

dawne polskie zwyczaje bożonarodze-

niowe. Niech ten wieczór będzie ciepły, 

miły i pełen radości. Starajcie się, aby 

„Chrystus przez wiarę zamieszkał  

w Waszych sercach” i aby Rodzina 

Wasza była bardziej Kościołem.  

Po wieczerzy odmawiamy modlitwę: 
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Oj-

cze, za Twojego Syna Jezusa Chrystu-

sa, dziękujemy za miłość do wszyst-

kich ludzi, za ten wieczór wigilijny  

i dary, które spożywaliśmy. Tobie 

chwała na wieki. Amen. 

Po wieczerzy świąteczny nastrój pod-

trzymujmy śpiewem kolęd i wzajemnym 

obdarowywaniem się upominkami. 

Przy choince, w nastroju świątecznym 

oczekujemy na Pasterkę, Ucztę świą-

teczną całej parafii.  

Na podstawie Rytuału Rodzinnego        

bp Józef Wysocki 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

Środa 27.12.2017 (9:00 - 19:00) 

 

Ks. Proboszcz Roztoki (grupy 1 i 2) 

 

Czwartek 28.12.2017 (9:00 - 19:00) 

 

Ks. Proboszcz Roztoki (grupy 3 i 4) 

Ks. Mariusz  Wrocanka – od Porąbki 

w kierunku centrum wsi (gr. 8 i 6) 

Ks. Grzegorz  Brzezówka od strony 

Męcinki (grupy 7 i 6) 

 

Piątek 29.12.2017 (9:00 - 19:00) 

 

Ks. Proboszcz Roztoki (grupy 5 i 6) 

Ks. Mariusz  Wrocanka – Brzezina od 

szczytu w dół następnie Budy (gr. 9 i 10) 

Ks. Grzegorz  Brzezówka (grupy 4 i 5) 

 

Sobota 30.12.2017 (9:00 - 19:00) 

 

Ks. Proboszcz  Tarnowiec (gr. 3) 

Ks. Mariusz Wrocanka – Tobyłka od 

strony Potakówki w dół (gr. 11) następnie 

Folwark (gr. 4) 

Ks. Grzegorz  Brzezówka (grupy 2 i 3) 

oraz Dobrucowa Podlas (grupa 4) 

 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Jan Królicki 

23/12/2017 

DOBRY JEZU A NASZ PANIE – 
DAJ  IM WIECZNE  

SPOCZYWANIE 

OCHRZCZENI 

23/12/2017 
ZUZANNA ANASTAZJA SOBOŃ 

szafarz: ks. Jerzy Uchman 

26/12/2017 
TYMOTEUSZ JAREK 

JAKUB WOJCIECH TWARDOSZ 

szafarz: ks. Jerzy Uchman 
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